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Artigo 

Prefeitura de Nova Independência 

Rua Santa Maria, 500- Fones (0187) 44-1107 e 44-1123 

NOVA INDEPENDE:NCIA - Est. S. Paulo - CEP 16.940 

• L E I N2.417/92 • 

"Autoriza o Prefeito Municipal a celebrar convênio, 
com o Departamento de ~guas e Energia Elétrica-OAEE 
Órgão vinculado à Secretaria da Energia a Saneamen
to do Estado de São Paulo.• 

ANTONIO FERRARI, Prefeito de Nova Independência , Estado de 
são Paulo, no uso das atribuiçÕes que lhe são conferidas I 
por lei, faz saber que a câmara Municipal decretou 8 ale I 
sanciona e promulga a seguinte LEI: 

l2·fica o Prefeito Municipal autorizadoa celebrar convânio com 
a Departamento de 'guas e Energia Elétrica-DAEE, Órgão vin
culado à Secretaria de Energia e Saneamento do Estado de / 
são Paulo, para a execução conjunta da obras da combata à I 

-erosao. 
Artigo 2Q•O valor da contribuição financeira para a referida obra é I 

da "·44.700.000,00(Quarenta e Quatro MilhÕes e Setecentos I 
Mil Cruzeiros), que onerará o Orçamento Programa do Depart~ 
manto de ~guas e Energia Eletrica a eventuais complementa-/ 

çÕes correrão à Conta do Orçamento Programa da Prefeitura I 
Municipal. 

Artigo )O-As obras serão executadas por administração dirata ow indi• 

retamente através de terceiros mediante licitação. 
Artigo 42·fica, ainda, autorizado o Exacutivo Municipal e proceder à/ ;--, 

Artigo 

abertura da um crédito suplementar, no valor de ~~44.700.00 
O,OO(Quarenta a Quatro MilhÕes a Setecentos Mil Cruzeiros}, 
junto ao Sator de Contabilidade da Prefetirua Municipal. 

Parágrafo dnico- Para abertura do crédito autorizado neste/ 
artigo, serão utilizados recursos financeiros do convênio I 
da que trata o Artigo lQ desta, Lei, na forma do Artigo 2Q. 

52·fica, tambéq autorizada o Prefeito Municipal a Aditar o Can -vênic de que trata esta lai, sempre qua assim determinar o/ 

interesse pÚblico. 
Artigo 62-Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revoga-- , das as disposiçoea em contrario. 

Nova Ind~~da Abril de 1992. 

~ANTONIO FERRARI. Prefeito. 

Publicad~ na Sacra~:• Geral, da gM, nesta 
a afixaçac no luga u 4i~ãe •. costume. 

~ ~~-
LUIZ YAMAHIRA•Sacretário~Geral. 

data, mediante 
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